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Tussen de Haßbergen en de Frankenhöhe 

Door de bossen en over de weides en wijnbergen van het natuurpark Steigerwald kun je motorrijden 

naar plaatsen met een luisterrijk verleden en een verleidelijk culinair aanbod uit keuken en kelder. De 

met het keurmerk 'Qualitätsweg Wanderbares Deutschland' onderscheiden Steigerwald-Panoramaweg 

brengt de bezoekers naar de mooiste plekjes van de regio.  

Bij het schilderachtige kuuroord Bad Windsheim in het zuiden bestaat het bergland van het Steigerwald 

uit verschillende afzonderlijke bergen die door grasrijke dalen van elkaar worden gescheiden. Hier vind 

je vele zeldzame en zelfs enkele bijzonder zeldzame planten en dieren zoals orchideeën en met 

uitsterven bedreigde vlindersoorten. 

Verder naar het noorden, vanaf de zich boven Iphofen verheffende Schwanberg, strekt zich tot aan de 

noordrand van het natuurpark bij Zabelstein een bijna aaneengesloten bergkam uit. Vanaf de hier 

gelegen uitkijkpunten hebt u een schitterend uitzicht over de bergwereld tot ver in het Frankische land. 

Het stille bergland wordt gekenmerkt door een groot aantal kleine meertjes en is daardoor een waar 

eldorado voor liefhebbers van vogels en libellen. 

Tussen de Zabelstein en Ebrach strekken zich enorme beukenbossen uit, die behoren tot de mooiste 

van Duitsland. De machtige stammen van de bomen in deze bossen verheffen zich als de zuilen en 

gewelven van gotische kathedralen tot hoog in de lucht. In mei lichten de elkaar rakende kruinen 

goudkleurig op en ook later in het jaar bieden ze een schitterend kleurenspel. 

Van de vele bezienswaardige en gastvrije plaatsen is vooral Ebrach het vermelden waard. In het 

cisterciënzerklooster dat hier in 1127 werd gesticht, bevinden zich kunstschatten van supraregionale 

betekenis. Het boven Scheinfeld gelegen, imposante en het landschapsbeeld bepalende slot 

Schwarzenberg is een van de vele andere belangrijke bezienswaardigheden van het natuurpark. 
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Panoramaweg Taubertal - Een wandeling door de 
Duitse geschiedenis 

Het ‚lieflijke Tauberdal‘ en het aangrenzende Maindal van Rothenburg o.d.T. tot Freudenberg am Main 

verkennen – en je laten fascineren door de sporen van de geschiedenis! 

De Panoramaweg Taubertal loopt in vijf etappes door een lieflijk landschap waarop de rivier de Tauber 

zijn stempel heeft gedrukt. Op deze romantische tocht zijn overal sporen van vervlogen tijden 

zichtbaar. Na de start in het middeleeuwse Rothenburg ob der Tauber loopt de route door het ‚Tal der 

Mühlen‘ langs indrukwekkende stenen wallen naar Creglingen. In Weikersheim bestaat de mogelijkheid 

het renaissanceslot te bezichtigen. Van hieraf loopt de weg omhoog door de wijnbergen naar de 

kuurstad Bad Mergentheim met zijn historische marktplein. Langs bidzuilen en door nog meer 

wijngaarden gaat de Panoramaweg verder via Königshofen en Lauda naar Tauberbischofsheim. Op deze 

etappe wordt u beloond met schitterende vergezichten over het Tauberdal en op Beckstein. In 

Tauberbischofsheim zijn het Kurmainzisches Schloss met het Tauberfränkisches Landschaftsmuseum 

en de Türmersturm een bezoek waard.  

 

Ook op het volgende gedeelte van de route door het beschermde natuurgebied Apfelberg naar de 

burcht in Gamburg is het uitzicht prachtig. Via het klooster Bronnbach en de wijnplaats Reichholzheim 

kom je vervolgens in Wertheim terecht. De burchtruïne in deze stad is een van de grootste stenen 

burchten in Zuid-Duitsland. Tussen berg en dal met een fantastisch uitzicht op het Maindal loopt de 

route verder door het romantische Wildbachdal en daarna bergopwaarts door het Freudenberger Wald 

naar de Freudenburg. Na een afdaling van 440 treden is de eindbestemming Freudenberg am Main 

bereikt. 

 

 

 


